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1. Introdução 

 

A formação profissional do pessoal não docente encontra-se enquadrada pela Lei nº35/2014 de 20 de 

junho, que aprova o Lei do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), e que refere o seguinte:  

“Artigo 71.º Deveres do empregador público  

1 — Sem prejuízo de outras obrigações, o empregador público deve:  
…. 
d) Contribuir para a elevação do nível de produtividade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe 
formação profissional;  
… 
i) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de riscos de acidente e doença; 
… 
2 — O empregador público deve proporcionar ao trabalhador ações de formação profissional adequadas à sua 
qualificação, nos termos de legislação especial. 

Artigo 72.º Garantias do trabalhador  

… 
2 — Os trabalhadores têm o direito de frequentar ações de formação e aperfeiçoamento necessárias ao seu 
desenvolvimento profissional. 

Artigo 73.º Deveres do trabalhador 

… 
12 — O trabalhador tem o dever de frequentar ações de formação e aperfeiçoamento profissional na atividade 
em que exerce funções, das quais apenas pode ser dispensado por motivo atendível.” 

 

Em conformidade com o atrás exposto, a aquisição e a permanente atualização de conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências do pessoal não docente deverão ser garantidas pelo Estado, bem 

como os necessários apoios para que essa formação se operacionalize. No entanto, como todos 

sabemos, os recursos financeiros têm sido escassos, ou quase nulos, no que se refere à oferta de 

formação proporcionada pelo Estado/Ministério da Educação e Ciência, especialmente para o pessoal 

não docente. O Centro de Formação da Associação de Escolas do Litoral Alentejano, à qual 

pertencemos, centra a sua oferta de formação quase sempre para pessoal docente e tem 

proporcionado muito pouca formação para pessoal não docente. Em consequência, têm sido as escolas 

que, limitados também pelos recursos financeiros, procuram incluir alguma formação nos seus planos 

de formação interna para estes profissionais.  

Tendo em conta que a realização de formação para pessoal não docente se centra sobretudo em 

formação especifica, de carater mais técnico e profissional, no uso de diversas plataformas ou 

ferramentas de trabalho e está dependente de algumas entidades externas que nem sempre estão 

disponíveis face às problemáticas de formação propostas para dar resposta a todas as escolas, importa 

elaborar um plano de formação para 2 anos, garantindo assim maior grau de execução. Neste contexto, 

elaboramos um plano de formação para o pessoal não docente para o biénio 2019/2021 que, não 

descurando a eventual oportunidade de realização de formação proporcionada pelo Estado/MEC, se 
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centra sobretudo nos recursos internos disponíveis. Desenha-se assim um plano inscrito numa lógica 

de desenvolvimento profissional dos funcionários e de melhoria da prestação de serviço público da 

escola que contribua, dentro do possível, para o alcançar dos objetivos e metas definidos para estes 

dois anos e dê resposta a algumas das fragilidades sentidas nos desempenhos profissionais nas 

diferentes categorias. 

Neste contexto, valorizamos a formação interna, consubstanciada também na autoformação e na 

replicação de formações dentro dos serviços, e recorre-se a entidades especializadas nalgumas 

temáticas ou a instituições que, a custos reduzidos, possam cooperar em ações de curta duração sobre 

temáticas de interesse. 

A experiência tem mostrado que a melhoria da escola e a garantia da qualidade da educação e 

formação profissional está claramente associada ao seu capital humano, pelo que a formação e o 

desenvolvimento profissional individual e coletivo de todos os seus profissionais conferem as sinergias 

necessárias para melhorar processos e resultados, transformando a escola numa escola melhor e com 

mais sucesso educativo. Por isso, devemos continuar a apostar no desenvolvimento pessoal e 

profissional dos trabalhadores, não só dos docentes, mas também dos não docentes, promovendo o 

espírito colaborativo e empreendedor e a partilha de saberes. Quer os assistentes técnicos, que são o 

rosto da organização administrativa, quer os assistentes operacionais, que pela diversidade de tarefas 

que desempenham nesta escola, trabalhando diretamente com os docentes e colaborando ativamente 

na aplicação de regras e do código de ética e de conduta junto dos alunos, contribuem para o bem-

estar coletivo e para a harmonia e bom ambiente escolar. Todos, são peças fundamentais da 

engrenagem da organização escolar e contribuem claramente para a imagem da escola e para a 

garantia da qualidade da educação e formação profissional desta escola. 

  

2. Ojetivos estratégicos da escola 

 

Consubstanciado no novo Projeto Educativo 2019/22 e no Plano plurianual, vertidos nos Planos Anuais 

de Atividades, os objetivos estratégicos da escola envolvem metas fundamentais para a aprendizagem 

dos alunos, explicitadas não apenas nos resultados académicos como também nos resultados sociais e 

que, na sua essência, se podem resumir nas seguintes: 

 

✓ Aumento da taxa de conclusão dos cursos 

✓ Aumento da taxa de conclusão modular; 

✓ Melhoria de atitudes e comportamentos de cidadania dos alunos, promovendo um ambiente 

seguro, tranquilo e disciplinado, propício à realização das aprendizagens. 

✓ Diminuição da taxa de abandono escolar. 
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Importa, por isso, definir um conjunto de estratégias e envolver todos os agentes educativos na 

prossecução dos objetivos, melhorando processos e prestando um serviço publico de qualidade para 

alcançar melhores resultados. 

 

3. Estratégia de formação 

A estratégia de formação para o pessoal não docente neste biénio terá sempre presente o seguinte: 

✓ Reconhecimento da necessidade de formação para as duas categorias de funcionários da 

EPDRG, assistentes operacionais e assistentes técnicos;  

✓ É necessário investir na atualização e aperfeiçoamento profissional, capaz de garantir a eficiência 

e a eficácia na gestão administrativa e financeira da escola. Por isso, a formação nas áreas de 

trabalho dos serviços administrativos têm sido uma preocupação, visando assim a melhor 

utilização das diversas plataformas e prestação de contas e de serviço publico de qualidade;  

✓ É fundamental investir na formação dos assistentes operacionais, quer nos auxiliares de ação 

educativa que trabalham diretamente com os professores e estão na linha da frente na relação 

com os alunos, ajudando a regular comportamentos e atitudes fora da sala de aula e na gestão de 

conflitos, garantindo também as condições de higiene dos espaços, quer nos trabalhadores da 

exploração agrícola, ligados diretamente à produção agrícola e animal. Se os primeiros 

desempenham um papel importante ao contribuírem para a integração dos alunos na comunidade 

educativa e para a inclusão, os segundos, os assistentes operacionais da exploração agrícola, 

além de ajudarem a regular comportamentos dos alunos naqueles espaços, devem estar 

sensibilizados para a importância da adoção de práticas agrícolas amigas do ambiente, bem estar 

animal e para a produção de produtos de qualidade garantindo a segurança alimentar. 

 

4. Plano de formação 

 

4.1- Assistentes técnicos 

Os assistentes técnicos realizarão formação técnica na ótica de utilizadores de software, ferramentas de 

trabalho (J.P.M e Abreu: CIBE; POCE; SASE; VENCIMENTOS, etc). 

O Programa de Formação assenta na utilização das plataformas informáticas a usar pelos Serviços de 

Administração escolar com vista à melhoria da sua eficiência e eficácia nas respostas aos diversos 

utentes, contribuindo para uma melhoria qualitativa dos resultados a alcançar pelos seus destinatários. 

A formação contínua a realizar/disponibilizar para os Assistentes Técnicos sintetiza-se no Quadro 1, 

que se segue:  
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Quadro 1- Plano de formação dos assistentes técnicos 

Nome da Ação  Destinatários  Promovida  Data Prevista  Local  

Contabilidade Financeira 
2 – Assistente 

Técnico  

JPM & 

Abreu 
A definir  

Encerramento de contas e elaboração da 
Conta de gerência electrónica do POC- AP 

1 – Assistente 
Técnico (Chefe) 

JPM & 
Abreu 

A definir  

Gestão e Vencimentos - Atualização 
2 – Assistente 

Técnico  

JPM & 

Abreu 
A definir   

Procedimentos da Segurança Social  
1- Assistentes 

técnicos  

Segurança 

Social 
A definir  

CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do 

estado 

1- Assistentes 

técnicos  
JPM & 

Abreu 
A definir  

Plataforma do GIAE 
2- Assistentes 

técnicos 
MicroAbreu A definir  

Folha de Cálculo e análise gráfica 

avançada 

2- Assistentes 

técnicos 
CFAEAL A definir  

SNC-AP 
3- Assistentes 

técnicos 
INA A definir  

 

 

4.1- Assistentes operacionais 

 

No que se refere aos assistentes operacionais, procura-se desenvolver um conjunto de competências 

que visam a melhoria da sua ação profissional enquanto auxiliares da ação educativa, mas também nas 

suas competências relativamente ao uso das novas tecnologias e ao uso de algumas plataformas 

(Quadro 2). 
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Quadro 2- Plano de formação dos assistentes operacionais 

Nome da Ação  Destinatários  Promovida  Data Prevista  Local  

TIC- Processamento de 

texto na ótica do 

utilizador/Internet: 

aperfeiçoamento 

Assistentes  

Operacionais 

Professores TIC 

da Escola  
A definir Escola 

Disciplina/indisciplina em 

contexto escolar 

Assistentes  

Operacionais  
Psicóloga da 

escola 
A definir  Escola 

Higiene e Segurança 

alimentar 

Assistentes  

Operacionais 
Centro de Saúde A definir Escola 

Noções básicas de 

socorrismo 

Assistentes  

Operacionais 

Bombeiros V. 

Grândola 
A definir Escola 

Diabetes 
Assistentes  

Operacionais 

Centro de Saúde 

de Grândola 
A definir Escola 

Aplicação de pesticidas e 

segurança alimentar 

Assistentes  
Operacionais ?? A definir Escola 

Utilização da plataforma 

GIAE 

Assistentes  

Operacionais 

Micro 

Abreu/JPMAbreu 
A definir Escola 

Saúde e socorrismo 
Assistentes  

Operacionais-6 
CFAEAL A definir EPDRG/AEG 

Introdução ao Word e 

utilização básica de 

internet 

Assistentes  

Operacionais-3 CFAEAL A definir EPDRG/AEG 

Nutrição e dietética 
Assistentes  

Operacionais-3 

CFAEAL A definir EPDRG/AEG 

 

Além destas ações a escola desenvolverá parceria com entidades locais, designadamente, o Centro 

Local de Aprendizagem (CLA) de Grândola da Universidade Aberta e o ADL no sentido de desenvolver 

outras iniciativas na escola, nomeadamente Workshops, Conferências ou Seminários, quer para o 

pessoal docente quer para pessoal não docente. 
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4. Avaliação do processo de implementação e definição de novas necessidades de melhoria  

A execução, acompanhamento e avaliação do plano de formação é da responsabilidade do chefe de 

serviços de administração escolar, da encarregada operacional e da diretora. 

O acompanhamento e monitorização têm como indicadores: 

a) As ações estão a surtir os efeitos desejados? Os resultados previstos estão a ser 

alcançados? 

b) No caso de afastamento em relação aos resultados previstos, a que se deve o 

insucesso? O que é necessário modificar para os alcançar? 

 

5. Referências bibliográficas 

- Projeto educativo 2019-2021. 

 

 

Grândola, novembro de 2019 

Maria Amélia Feio 

 

 

 

 

 


